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Waarom Arabisch?
Hierboven ziet u in het Arabisch het woord salam staan. Dit betekent vrede. Arabisch is niet alleen
de taal die door de vele moslims in het Midden-Oosten wordt gesproken, maar ook de taal van de
christenen die daar wonen. Wist u dat de Kerk zelfs is ontstaan in het Midden-Oosten? Daar
werden al kerken gesticht nog voordat het evangelie in West-Europa was gearriveerd.
We willen er graag zijn voor zowel de Arabisch als Nederlands sprekenden in ons land, ongeacht
hun geloofsovertuiging. Met salam bedoelen we de vrede van Jezus Christus. Die vrede willen we
graag bij mensen brengen. Hieronder leest u hoe we dat doen.

Wat doen wij?
We bieden onder meer hulp via de voedselbank. Hier een voorbeeld van een situatie:
Het gaat om een gezin met vijf kinderen in grote financiële problemen. Omdat zij pas na drie
maanden in aanmerking kunnen komen voor ondersteuning van de locale voedselbank, zijn ze
gedwongen onder de normgrens te leven. Dankzij de goede connecties van Salam4u kunnen ze via
een andere voedselbank nu toch al hulp ontvangen.
Verder geven we hulp bij vertalen voor Arabisch sprekenden, bijvoorbeeld bij een bezoek aan het
ziekenhuis.
Vluchtelingen helpen we ook. Als mensen als vluchteling ons land binnenkomen, komt er veel op
ze af. Salam4u ondersteunt ze in de procedures waar ze door moeten om hier te mogen blijven.
Daarna worden ze ook geholpen om verder wegwijs te raken in ons land.
We bieden ook pastorale hulp bij echtscheidingen. Als het nodig worden er gesprekken gevoerd,
maar het kan ook nodig zijn om voor iemand een Veilig Thuis te vinden omdat er sprake was van
huiselijk geweld.
Behalve pastorale ondersteuning zorgen we dan ook wel eens voor het vervoer van het Veilig Thuis
naar de rechtbank. Zo was dat een keer nodig voor een vrouw die in scheiding was. Daarbij hoorde
ook de opvang van haar kind tijdens de rechtszaak.
Shawkat houdt wekelijk spreekuur voor maatschappelijke ondersteuning. Op woensdagmiddag in
Middenmeer in het Arker Boetje en ook op donderdagmorgen in Heerhugowaard in Sjaloom. Op
donderdagmorgen wordt er in Sjaloom ook een Taalcafé georganiseerd. Mensen die nog geen

Nederlands spreken of het beter willen leren beheersen, krijgen Nederlandse taal aangeleerd door
een aantal vrijwilligers.
Salam4u is ook een landelijke bediening. Shawkat gaat bijvoorbeeld geregeld naar Meppel in
Drenthe om ook daar Arabisch sprekenden maatschappelijke en pastorale ondersteuning te geven.

Wat kunt u doen?
U kunt bidden voor het werk van Salam4u en u kunt ons ook financieel ondersteunen. Een
eenmalige gift maakt voor ons al een groot verschil. Salam4u heeft de ANBI status dus uw gift is
belastingaftrekbaar. Op de bijgevoegde donatiekaart of op de website vindt u meer informatie.

Voor meer informatie over Salam4u
Bezoek onze website www.salam4u.nl
Postadres: Deimoslaan 19, 1702 CK te Heerhugowaard
Bankrekening: NL96ABNA0496156160 t.n.v. Stichting Salam4u

Wilt u op de hoogte blijven en onze nieuwsbrief ontvangen? Of heeft u nog andere vragen? Stuur
dan een bericht naar info@salam4u.nl

U kunt ons ook volgen op Facebook.
En we zijn verbonden met de VPE.

Met vriendelijke groeten van het bestuur: Shawkat, Arjan, Piet, Adrie en Jaime

